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LANDET
Frankrike är en republik som sedan 2017 leds av socialliberala presidenten Emmanuel Macron. Landet var en av de grundande nationerna till det som idag är EU och har varit medlemmar i Nato sedan
1949, liksom innehar de en av de permanenta platserna i FN:s säkerhetsråd. Efter Brexit är Frankrike
EU:s enda kärnvapenmakt.
Frankrikes försvarsfinansiella planering och budget är en del av Loi de Programme Militaire 2019-2025,
LPM eller Military Program Law, vilket är ett politiskt beslutat inriktande dokument för hur landets
försvarsförmåga ska utformas under följande sjuårsperiod. LPM baseras på vitpappret Defence and
National Security 2013 och 2017 Strategic Review. LPM 2019-2025 är formulerat kring fyra områden –
den mänskliga faktorn, operativ förmåga, skapande av strategisk autonomi och innovation för framtida
utmaningar. Dokumentet följer fransk utrikes- och säkerhetspolitik i stort genom att i många delar
framhålla vikten av samarbete inom framförallt Europa och med strategiska partners. Bland annat
beskriver dokumentet att målsättningarna för ökade samarbeten med europeiska partners är 36% fler
jämfört med målsättningar i tidigare LPM, och att Frankrike kommer att dra nytta av alla de möjligheter som EDF, European Defence Fund, innebär.
Frankrike är en aktiv politisk aktör för den europeiska försvarsindustrin och från statlig nivå arbetar
man för ökad europeisk integrering för att stärka ramverk så som CSDP och implementeringen av
EDF. Man vill stärka den tekniska och industriella basen i Europa och på så sätt bidra till att skapa en
europeisk strategisk autonomi – ett ledord i den franska politiken.
Den franska försvarsindustrin är stor, en av de största i Europa, och inkluderar runt 5 000 företag som
står för cirka 400 000 jobbtillfällen vilket utgör 25% av den totala europeiska kapaciteten. Frankrike har
intagit en än mer ledande roll i det europeiska försvarsindustriella arbetet efter Brexit och driver på
många sätt agendan och diskussionen om vilken roll försvarsindustrin ska spela inom Europa och EU.
De främsta franska försvarsföretagen är Dassault Aviation, Naval Group, Airbus Group, MBDA, Nexter,
Safran och Thales. Under perioden 2015-2019 stod franska försvarsindustriföretagen för en 72% ökning
av försvarsexport. Ökningen beror främst på Dassault Aviations försäljning av stridsflygplanet Rafael
och Naval Groups försäljning av bland annat ubåtar och fregatter.
Den franska motsvarigheten till FMV är DGA, Direction générale de l’armement, som är placerad under försvarsministeriet med ansvar för import och exportfrågor rörande försvarsmateriel. DGA är den
drivande aktören för implementering av den franska politiska viljan från försvarsministeriet och de
arbetar aktivt även på EU-nivå. Anskaffningsprocesser utgår ifrån de politiskt satta mål som definieras i LPM och andra strategiska dokument. Efter att den franska försvarsmakten har definierat vad de
behöver för att uppnå målen är det DGA som ser över vilka tekniska lösningar som finns eller krävs för
att lösa behovet och hur marknaden för den typen av produkter ser ut. Större upphandlingar av strategisk vikt går till franska företag men mindre beställningar eller deltagande i större projekt är öppet för
andra mindre företag som inte heller behöver vara baserade i Frankrike. Anskaffningsprojekt leds av
ett utpekat företag men koordineras även av ett team inom DGA.
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Den strategiska översynen från 2017 uppdaterades under 2021 för att innehålla de effekter som den
franska regeringen bedömer att covid-19 pandemin har haft på landets säkerhet. Uppdateringen poängterar vikten av att implementera de målsättningar som återfinns i LPM 2019 - 2025 och att stärka
banden med landets allierade, i Europa och med Nato.
Mer läsning
Defence and National Security – Strategic Review 2017
Strategic Update 2021
Samlingssida för LPM 2019-2025 på försvarsdepartementets hemsida (på franska)
Sammanfattning av LPM 2019-2025 (på engelska)
Hemsida för DGA
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FÖRSVARSBUDGET OCH UTVECKLING
Försvarsbudgeten 2019 var 1,9% av landets BNP, och till 2025 ska man nå 2% enligt målsättning i
LPM. Detta innebär investeringar på 198 miljarder euro under perioden 2019 - 2023 och total 295
miljarder euro under perioden 2019 - 2025, vilket blir en genomsnittlig budget omkring 39,6 miljarder
euro per år.
För att finansiera de nationella försvarssatsningarna behöver Frankrike exportintäkterna. För att
bibehålla den innovativa ledningen och för att ligga i framkant i den tekniska utvecklingen har Frankrike säkerställt att man har nationell försvarsindustriell förmåga som kan exporteras och därmed
finansiera att de egna styrkorna får ta del av industrins framsteg. Det är en nära samverkan mellan
politiken och de industriella ledarna som har möjliggjort detta arbetssätt och som har gjort att det
fungerar. Frankrikes försvarsminister uttryckte 2018 att vapenexport är affärsmodellen för landets
suveränitet, vilket pekar på vikten landets politiska ledare lägger vid den.
Mer läsning:
Försvarsministeriets informationsbroschyr om försvarsbudget och andra siffror för 2020, PDF för nedladdning
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FÖRSVARSMATERIEL OCH INVESTERINGAR
Pågående översyner
Inom ramen för implementeringen av LPM 2019 - 2025 fokuserar man på de fyra pelarna som
utgör visionen för 2030 – den mänskliga faktorn, operativ förmåga, skapande av strategisk
autonomi och innovation för framtida utmaningar. Dessa områden inkluderar en rad materiella
satsningar som syftar till att förnya landets förmåga och skapa en vad man kallar ”komplett och
balanserad” försvarsförmåga som kan svara både mot traditionella militära säkerhetshot såväl
som terror och hot inom cyberdomänen. Pelaren som rör ”den mänskliga faktorn” syftar till
att fokusera på personalen inom försvarsområdet och deras utrustning och förutsättningar för
att utföra sitt jobb. De övriga tre pelarna berör i stort materiella satsningar som ska skapa en
modern och robust försvarsförmåga genom innovation – budgeten för forskning och utveckling
kommer planerat vara 1 miljard euro 2022 – och ökat fokus på samarbete med andra aktörer
och partners.
Program och satsningar
Frankrike investerar i och köper från nationell försvarsindustri i alla större materielprojekt samt
de projekt som har högt strategiskt värde. I LPM 2019 - 2025 finns beslutade målsättningar för
anskaffning under perioden, bland annat inkluderar dessa NH90 helikoptrar, 4 stycken Barracuda ubåtar, flera nya fregatter och flera nya stridsflygplan. Frankrike är även involverade i stora
materielprojekt såsom FCAS tillsammans med Tyskland och framtagandet av ett nytt hangarfartyg, projektområden som finansieras med upp mot 1,8 miljarder euro per år. Frankrike är
även medlemmar i OCCAR, Organisation for Joint Armament Co-operation.
LPM 2019 - 2025 innehåller även satsningar på cyberområdet och utökad kapacitet för att möta
hybridhot. Frankrike kommer att lägga stora summor på forskning och utveckling under de
kommande åren för att utveckla nya lösningar inom de högteknologiskt drivna områdena, med
en budget på 1 miljard euro år 2022 för ändamålet.
Mer läsning:
Artikel om DGA och generaldirektörens syn på myndighetens uppdrag och försvarsindustriella
frågor, från 2020.
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ÖVRIGT
Offset
Det finns inga formella regler för offset och då Frankrike är så pass självförsörjande inom försvarsmateriel och teknik är det inte vanligt att ett sådant avtal behövs.
Relevanta aktiviteter
Det finns flera branschorganisationer, uppdelade i vilket område de fokuserar på – luft, sjö och
mark:
GIFAS - French AeroSpace Industries Association
GICAN - Groupement des Industries de Construction et Activités Navales
Det genomförs även flera internationella mässor i Frankrike, de främsta av dessa är:
Paris Air Show: Nästa genomförande kommer planerat att vara i juni 2023
Eurosatory: Nästa genomförande kommer att vara i juni 2022.
Euronaval: Nästa genomförande kommer att vara i oktober 2022.
Milipol Paris: Nästa genomförande kommer att vara i oktober 2021

MEDLEMSNYHETER FRANKRIKE
2021-02-10 BAE Systems Bofors har vunnit kontrakt för 12 stycken Bofors 40 Mk4 marinpjäser
till Belgien och Nederländerna
20201-01-08 Saab tecknar fransk-brittiskt avtal för minröjningsfarkost
2020-12-22 Saab uppgraderar Frankrikes Giraffe AMB-radar
2019-02-05 Saab tecknar supportkontrakt för markradar med Frankrike
2018-11-12 Gripen E flyger med Meteor
2017-10-19 Saab får beställning på delsystem till meteor
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FÖR FRANSKA
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